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Elena Paroucheva og verkin hennar

Þeir sem ekið hafa fram hjá álverinu í
Hafnarfirði hafa eflaust tekið eftir upplýstu
rafmagnsmastri í öllum regnbogans litum.
Færri vita að þetta verk sé ekki eftir
Íslending, eða hvað ? Hugmyndina að þessu
verki kemur frá listakonunni Elena
Paroucheva. Elena er fædd 10 ágúst 1959 í
Búlgaríu en búsett í Frakklandi.
Hún stundaði nám m.a í Veliko Turnovo
University “Cyril & Methodius”.
Viðfangsefni hennar eru skúlptúrar, málverk,
tölvugrafík, teikningar, ljósmyndun og
innsetningar. Mörg af verkum hennar eru
staðsett í almenningsgörðum víðsvegar um
heimin.

Verk eftir hana efu m.a í eigu eftirtaldra:
« Peter Ludwig » Modern Art Museum – Aachen (Germany).
Ministry of Culture – Sofia (Bulgaria).
The National Art Museum - Sofia (Bulgaria).
« Kliment Ohridski » University of Sofia (Bulgaria).
Fine Arts Museums - Sliven and Iambol (Bulgaria).
Modern Art Museum - Blois (France).
« Art in Bulgaria » collection (Bulgaria).
Contemporary Art Museum - Lisbon (Portugal).
Contemporary Art Museum - Les Ardennes (France)

Hún hefur tekið þátt í fjöldan allan af
sýningum hér og þar.
Eftir því sem Troðningur kemst næst hefur
hún heimsótt m.a Landsnet og
Listaháskóla Íslands.

Elena Paroucheva og verkin hennar

Fjallað hefur verið um verk hennar í blöðum,
bókum og sjónvarpi.
Einnig hafa verk hennar m.a ratað á ýmsa
minjagripi, dagatöl ofl.
Þeir sem vilja kynna sér enn frekar verk
Elena Paroucheva geta kíkt á heimasíðu
hennar:
http://www.art-elena.com/index_eng.html
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Neðansjávarljósmyndun við Ísland

Lífríki Hafsins
Neðansjávarljósmyndun

Neðansjávarljósmyndun:
Ljósmyndir; Gísli Arnar Guðmundsson.

Svo getur farið að við Íslenska bóka flóru um
Ísland, komi út bók með myndefni sem tekið er
neðansjávar við Ísland. Undanfarin ár hefur kafarinn
Gísli Arnar Guðmundsson tekið fjöldan allan af
myndum af sjávarlífi og öðru sem á vegi hans hefur
orðið við köfun. Þessi heimur hefur ekki verið áður svo
vitað sé verið gefin út í bókaformi, og því fagnaðarefni
ef af verður. Þess má geta hér, að töluverður erlendur
fjöldi af fólki sem stundar köfun leggur leið sína til
Íslands, gagngert til þess að kafa. Flestir leggja leið
sína á Þingvelli sem þykja einstakir á heimsvísu, en
margir einnig annað allt um kring landið. Án efa er
hér á ferðinni verulega áhugaverður heimur fyrir alla
sem láta sér góða ljósmyndun og fallega kynningu á
landinu sig varða. En eins og Gísli hefur bent á eru
gríðarlegir möguleikar hér á ferð bæði hvað varðar

Gísli Arnar Guðmundsson

efnistök og staði um allt land. Flök, sjávarlíf og hulin
heimur er nánast óþrjótandi myndefni, þar sem mjög
fáir hafa stundað neðansjávarljósmyndun. Enda er um
dýran búnað að ræða og helst á færi vel þjálfaðra
kafara með mikla reynslu af köfun.
Þess má geta hér að sú hugmynd hefur komið
upp hjá sveitafélaginu Garði á Reykjanesinu að kynna
sig sérstaklega sem áhugaverður staður fyrir kafara og
að koma upp aðstöðu fyrir fólk sem stundar þessa iðju
og áhugamál. Garður yrði þá fyrsta sveitafélagið sem
tekur þessa nýju ferðamannaþjónustu upp á sína arma.
Gísli Arnar fór með erlenda kafara á
haustdögum til köfunar á þessu svæði og voru þeir
mjög ánægðir með svæðið og tóku undir hugmyndina
að Garður yrði kynntur sem sérstakur staður fyrir
köfunarfólk.
Troðningur tekur undir að þarna er verulega
áhugavert framtak, og verður spennandi að fylgjast
með bókinni þegar hún kemur ef af verður.

Neðansjávarljósmyndun við Ísland

Þjóðsögur af Reykjanesinu
Hrafnin í Krísuvík
Það er orðlagt hvað lítið sé um hrafna vetrarvertíðina í Garðinum, þvílíkur sægur sem þar sé af
honum endranær, svo sem haust og vor, en sú er
saga til þess: Í fyrndinni var dæmafár hrafnagangur
suðrí Garði svo hann reif allt og sleit, hvort sem
var á görðum, hjöllum, króm eða byrgjum. Einn af
bændum þar í Garðinum stefndi honum í burtu um
vertíðina og austrí Krýsuvík.

( Innri Njarðvík )
Á síðustu öld og fram á fyrstu tugi þessarar
aldar var það siður í Innra-Njarðvíkurhverfi hjá þeim
sem höfðu litla grasnyt að þeir þurftu á graslitlum
sumrum að bæta sér heyleysið upp með einhverjum
hætti. Þá var ekki um nein fóðurbætiskaup að ræða.
Því varð að leita að hverri tuggu er að gagni mætti
koma til gjafar. Það var helzt til ráða að fara upp í
heiðina og heyja þar, þótt þar væri ekki um hey að
ræða eins og bezt hefði þurft. En þá sannaðist sem
oftar gamla máltækið: “Allt er hey í harðindum.”

Síðan hefir þar varla sézt hrafn um vertíðina
því síður hann hafi gjört skaða. En því stefndi hann
honum í Krýsuvík að hann átti Krýsuvíkurbóndanum eitthvað illt upp að inna; gott ef hann hafði ekki
stefnt hrafninum frá sér haust og vor suðrí Garð;
beittust svo þannig brögðum með hrafninn líkt eins
og Loðmundur gamli og Þrasi forðum með Fúlalæk
eður Jökulsár á Sólheimasandi. Það hafa vermenn
sagt að þeir hafi oft mætt hröfnunum þremur og
fjórum í hópum er þeir hafi farið suður á vetrinn.

Þessi heiðarheyskapur var aðallega stundaður
seinnipart sumars. Sá heyfengur var þá helzt
beitilyng og fleiri lyngtegundir ásamt grasgróðri
er óx þar hvað með öðru. Þegar búið var að slá
það sem slá þurfti var lyngið ýmist sett í poka eða
bundið í bagga og flutt á hestum niður á tún. Það var
þurrkað eina dagstund og síðan látið ofan á töðu sem
fyrir var, eða í sér stabba, eftir því sem á stóð og
gefið kindunum á veturna.
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Prestvarðan
Í heiðinni skammt fyrir ofan Leiru er
mannhæðar há grjótvarða sem alltaf var nefnd
Prestsvarða. Sagt var, að síra Sigurður Sívertsen,
sem prestur var á Útskálum fyrrum, hafi einhverju
sinni verið þarna á ferð að vetrarlagi. Kom hann úr
Keflavík og ætlaði heim til sín að Útskálum. Talið
var að leiðin væri tveggja tíma gangur eða meira
eftir þeim vegi sem þá var farinn. En við lestagang
voru allar vegalengdir miðaðar á þeim tímum. Þegar
prestur kom út á móts við miðja Leiru villtist hann
af leið. Fannst honum líðan sín þannig að hann
treystist ekki til þess að halda áfram ferðinni. Prestur
tók það ráð að leggjast fyrir og vera kyrr alla
nóttina. Nokkru síðar lét síra Sigurður hlaða upp
vörðu á þessum stað. Var hún ferstrend eins og
margar grjótvörður. En eitt var það, sem gerði hana
frábrugðna öðrum vörðum. Á hlið þeirri sem að
austri snéri var allstór flöt hella sem á var höggvið
sálmavers.
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Huldukona hefnir sín

Þeir sem bjuggu í Innra-Njarðvíkurhverfinu sóttu
þennan heyfeng upp í Njarðvíkurheiðina, í Löngubrekkur, Vatnsstæðisbrekkur eða Miðaftanshæðir
(brekkur), en þær síðast töldu liggja skammt í austur
og upp af Löngubrekkum. Meðal þeirra er sóttu
þennan feng upp í heiðina voru þær mæðgur
Valgerður Björnsdóttir, bústýra Andrésar
Grímssonar í Ólafsvelli, og Þórey Ólafsdóttir,
dóttir hennar. Andrés var mörg sumur til sjóróðra
á Austfjörðum. Hann var oftast á Norðfirði og sáu
þær mæðgur því um heyöflun á sumrin. Það var
sumarið 1910 að Andrés var á Austfjörðum og þær
mæðgur við heyskapinn heima. Þær voru búnar
að heyja heimatúnið er gaf af sér þegar vel áraði,
töðufeng sem næst handa einni kú og 20-30 kindum
en það var oftast bústofn heimilisins. Þetta sumar
heyjaðist með lakara móti hjá þeim mæðgum og
vildu þær því drýgja heyfenginn með því að ná sér í
tuggu úr heiðinni. Þær höfðu tvö undanfarin sumur
slegið dálítið upp í Vatnsstæðusbrekkum en þar var
orðið fremur lítið að fá og fóru þær því þetta sumar
í Miðaftanshæðirnar því að þar voru mun betri
slægjur. Valgerður og Þórey voru þar við heyskap í
góðu veðri í nær heilan dag og töldu sig hafa
heyjað vel. Daginn eftir fengu þær lánaðan hest
innan úr Vogum hjá Eyjólfi Péturssyni í Tumakoti.
Þær reiddu slægjufenginn heim á tún á hestinum og
gekk það allt ágætlega. Voru þær mæðgur ánægðar

Þjóðsögur af Reykjanesinu
með sinn feng og fóru, að loknu erfiðu dagsverki,
þreyttar að hátta um kvöldið og sofnuðu vært.
Seinni part nætur dreymdi Valgerði að inn að rúmi
hennar kom kona er hún þekkti ekki. Valgerði fannst
þessi kona vera huldukona. Konan ávarpaði Valgerði
og sagði í kuldalegum tón:
“Þú varst nærgöngul við bústaðinn minn þegar þú
slóst lyngið í fyrradag.”
Konan beygði sig því næst yfir Valgerði og strauk
vísifingri yfir hægra augað á henni og sagði um leið:
“Þetta skaltu hafa fyrir,” og hvarf hún síðan á braut.
Er Valgerður vaknaði um morguninn hafði
hún mikinn verk í auganu en kvöldið áður hafði það
verið alheilbrigt. Þessi verkir héldust stöðugt og oft
mjög slæmir. Valgerður var við rúmið á aðra viku
með stöðugar þjáningar í auganu og reyndi hún ýmis
ráð sér til fróunar, en allt var það án árangurs. Það
var ekki til siðs á þeim tímum að leita til læknis fyrr
en í síðustu lög og kom að því að Valgerður gat ekki
lengur þraukað og lét senda til læknis í Keflavík
með lýsingu á sjúkdómnum. Hún fékk augndropa er
henni skánaði svolítið af en lítið fór fyrir batanum.
Á augasteininum hafði myndazt hvítt vagl og sá
Valgerður tæpast hálfa sjón með auganu. Hún hafði
stöðug óþægindi í þvi og fór seinna til augnlæknis í
Reykjavík. Hann skoðaði augað og lét hana fá meðul
er gerðu henni eitthvað betri líðan. Valgerður fékk
aldrei nema hálfa sjón á augað og hafði hún alltaf
óþægindi í því á meðan hún lifði. Þær Valgerður og
Þórey fóru aldrei eftir þetta upp í heiði til heyskapar.
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Andar í bílnum
Eitt kvöld ók leigubílstjóri úr Reykjavík suður
til Keflavíkur til þess að sækja fólk. Hann var einn í
bílnum. Á var dumbungsveður, en úrkomulaust og
föl á jörðu. Þegar hann var á veginum milli Voga og
Vogastapa sá hann, hvar maður stóð á
vegarbrúninni, lítið eitt fram undan. Þegar hann kom
nær, sá hann að hann var í hermannabúningi og taldi
víst, að þetta væri Bandaríkjamaður að bíða eftir fari
til Keflavíkur. Hann stöðvaði bílinn og bauð
gestinum á ensku að gera svo vel að setjast inn. Sá
anzaði ekki, en smeygði sér þegjandi inn og settist
við hlið bílstjórans sem ók af stað. Hann fór að tala á
ensku og spyrja manninn hvert hann væri að fara. En

hann svarar engu, lítur ekki við honum og horfir beint
fram. Þegar hann var kominn þangað upp í Stapann,
sem braut lá út af veginum að braggahverfi, sem
Bandaríkjaherinn hafði haft þar á stríðsárunum, þá sá
hann að maðurinn var horfinn hljóðalaust úr bílnum.
Seinna flutti sami maður eitt kvöld fólk úr Reykjavík
suður til Keflavíkur og fór þaðan til baka inn eftir um
klukkan fjögur um nóttina. Hann var aleinn í bílnum
og stanzaði hvergi. Þegar hann kom inn á Vogastapa,
þar sem hann er hæstur, varð honum litið í
spegilinn fyrir framan sig. Þá blasti þar við augum
hans furðuleg sjón. Sá hann í speglinum, hvar tveir
menn sátu hlið við hlið í aftursætinu. Hann sá að á
þeim var nokkur aldursmunur, og var sá eldri með
hatt á höfði, sem slútti niður yfir ennið, og bar hann
hærra í sætinu. Manninum brá nokkuð við þessa
sýn, en rétt á eftir að hún birtist í speglinum, vildi
svo til, að bíll kom á eftir með sterkum ljósum, sem
skinu litla stund inn í bíl hans aftan frá, og sá hann
þá mennina í speglinum ennþá greinilegar. Enn sá
hann þá betur, þegar hann var að fara niður Stapann
og tunglið á himninum féll beint á spegilinn. Hann
herti á akstrinum, því að hann kunni betur við að vita
af bílnum á eftir sér en að verða einn eftir á veginum.
Þarna sátu þessir náungar hreyfingarlausir, þar til
hann var kominn eitthvað inn fyrir Voga. Þá hurfu
þeir eins skyndilega og þeir birtust.
Sami bílstjóri var að flytja mann suður í Keflavík í
ausandi rigningu. Þegar hann var kominn uppundir
hástapann á suðurleið, springur dekkið á öðru
afturhjóli bílsins. Hann varð auðvitað að taka það af
hjólinu og setti á það annað dekk, lítt notað. Síðan
hélt hann áfram og skilaði manninum af sér í
Keflavík og ók að því búnu sem leið lá til baka. En
þegar hann kom nákvæmlega á sama stað og dekkið
hafði sprungið á í suðurleiðinni, þá sprakk dekkið,
sem hann hafði sett þar á hjólið. Hann tók það af
og fór að bauka við að gera við það á afturgólfinu í
bílnum, setti það svo á hjólið og hélt sína leið. Þessar
bilanir fundust manninum mjög kynlegar, í fyrsta lagi
vegna þess, að bæði hjólin skyldu springa
nákvæmlega á sama stað og ennfremur af því, að þau
voru bæði lítt slitin og vegurinn sízt verri þarna en
annars staðar.
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Þess vegna var hlegið að Laxnes og Kjarval !

fáránlega sérvisku og bull.
Það var hlegið að Laxness og Kjarval.

Á sínum tíma hentu menn gaman að
þeirri forspá Halldórs Laxness í frægri
blaðagrein að sú tíð kæmi að menn
myndu moka ofan í þá hundruð kílómetra af skurðum sem þá var búið að grafa
og var verið að grafa um allt land.
Varla hefði nokkrum manni dottið þá í
hug, að Íslendingar myndu vekja aðdáun
fyrir það erlendis að setja það fram sem
eina af þeim ráðstöfunum til þess að
drraga úr losun gróðurhúsalofttegunda að
moka ofan í skurði, sem grafnir voru yst
til dala og inn til innstu dala.
Ekki þarf annað en fljúga yfir landið til
að sjá hve miklu meira var grafið af
skurðum en nauðsynlegt var, enda
var skurðgröfturinn styrktur mjög af
ríkisfé.
Fyrir meira en 60 árum skrifaði
Jóhannes Kjarval um þá framtíðarsýn að hvalaskoðun yrði
mikilsverðari atvinnuvegur en
hvalveiðar. Þótt þetta dæmi um

Hvorugur þessara meistara lifði það að
upplifa sönnun þess hve langt þeir
voru á undan samtíð sinni.
Af bloggsíðu Ómars Ragnarssonar
11.12. 2010

Grein sem birtist í
Austra
26.09 1908

Hvað er STEF og MyndSTEF ?

Hvað er Myndstef ?
Myndstef var
stofnað árið 1991.
Tilgangur
samtakanna er að
fara með höfundarétt félagsmanna
vegna opinberra
endurbirtinga og
sýninga á verkum
þeirra og stuðla að
almennri
höfundaréttargæslu
á þessu sviði.
Myndstef innheimtir þóknun fyrir notkun á
höfundarétti félagsmanna sinna og kemur henni til
skila til þeirra. Samtökin eru ekki rekin í
hagnaðarskyni.
Aðilar að samtökunum eru félög;
myndlistarmanna, ljósmyndara, teiknara,
leikmynda- og búningahöfunda, arkitekta, hönnuða
og ýmissa annarra stofnanna og einstaklinga sem
fara með höfundarétt myndverka.
Myndstef fylgist einnig með og leitast við að
hafa áhrif á þróun laga og reglna svo og
viðskiptahátta á þessu sviði og annast samningagerð
félagsmanna við opinbera aðila og einkaaðila um
höfundaréttarleg hagsmunamál félagsmanna.
Tæplega 1700 myndhöfundar eiga aðild að
Myndstefi

snýr að höfundinum
en hin hliðin að almenningi - neytandanum.
Hvað er höfundaréttur?
Það er réttur höfundar til þess að ráða yfir verki sínu
og banna eða heimila notkun á því. Þetta á t.d. við
birtingu myndverka í bók eða blaði í sjónvarpi eða
á netinu svo nokkur dæmi séu nefnd. Öll notkun
verka sem háð eru höfundarétti kalla því á leyfi
höfundar/Myndstefs og skylda notandann til að
greiða hæfilega þóknun fyrir.
Hvað er sæmdarréttur?
Önnur hlið höfundaréttarins er sú sem snýr að
sæmd höfundar og bannar að breyta verki hans eða
afskræma og er þessi réttur ekki framseljanlegur. Í
þessu felst ennfremur skylda þeirra sem birta verk
að geta nafns höfundar og heitis verks.
Sæmdarrétturinn gildir um öll verk án
tímatakmörkunnar.
--------------------

Tónskáld og textahöfundar
Almennt um höfundarétt
Tónskáld og textahöfundar hafa höfundarrétt að
þeirri tónlist og þeim textum sem þeir hafa samið. Í
því felst að leita þarf leyfis hjá þeim til þess að verk
þeirra verði löglega prentuð, tekin upp, t.d. á
hljómplötur, geisladiska, hljóðbönd eða
myndbönd, eða flutt opinberlega. Samkvæmt
íslenskum höfundalögum öðlast tónskáld og
textahöfundur höfundarétt sjálfkrafa um leið og þeir
hafa skapað verk sitt.

Um myndhöfundarétt

Er rétturinn einhvers virði?

Ekki má nota eign annars manns nema með
leyfi eigandans.
Þetta gildir jafnt um hlutlæg sem huglæg
eignaréttindi. Höfundaréttur telst til huglægra
eignaréttinda og þess vegna verður sá sem vill nota
verk sem eru bundin höfundarétti að fá leyfi
höfundar/Myndstefs til afnotanna og inna af hendi
sanngjarna þóknun fyrir þau.

Höfundarétturinn sem slíkur yrði lítils virði ef
tónskáld og textahöfundar gætu ekki fylgt því eftir
að aðrir misnotuðu ekki rétt þeirra. Þetta er hins
vegar erfiðleikum bundið, ekki síst á sviði tónlistar.
Ástæðan er einkum sú að þeir, sem flytja tónlist
eða hagnýta hana með öðrum hætti, nota í mörgum
tilvikum fleiri verk en eitt eftir mismunandi
tónskáld og textahöfunda. Í slíkum tilvikum væri
það illmögulegt fyrir notendurna að fá leyfi hjá
hverjum og einum höfundi í hvert skipti. Ef ekkert

Öll afnot af höfundarétti er tvíþætt - önnur hliðin

Hvað er STEF og MyndSTEF ?
frh:
væri að gert yrði niðurstaðan væntanlega sú að
tónlistin yrði notuð án leyfis og höfundarnir fengju í
fæstum tilvikum nokkurt endurgjald fyrir notin.
Hver sér um að greitt sé fyrir not af tónlist og
textum?
Í flestum löndum heims hafa verið stofnuð
höfundaréttarsamtök sem sjá um að gæta hagsmuna
tónskálda og textahöfunda, hvort sem um er að ræða
flutningsréttindi, þ.e. flutning á verkum í útvarpi
(hljóðvarpi og sjónvarpi), á tónleikum, dansleikjum
eða veitingastöðum, í verslunum eða
kvikmyndahúsum, á fjölmennum vinnustöðum
o.s.frv., eða upptökuréttindi, svo sem upptöku á
hljómplötur, geisladiska, hljóðbönd eða myndbönd.
Hér á Íslandi er það Samband tónskálda og
eigenda flutningsréttar, skammstafað STEF sem
gætir hagsmuna tónskálda og höfunda texta að tónlist
á sviði flutningsréttar, en Nordisk Copyright Bureau,
skammstafað NCB, sem gætir hagsmunanna á sviði
upptökuréttar. Þessi hagsmunagæsla er alþjóðleg.
Höfundaréttarsamtök á borð við STEF og NCB er að
finna í flestum löndum heims og hafa bæði STEF og
NCB gert gagnkvæma samninga við öll helstu
samtökin þar sem STEF og NCB hafa fengið
umboð til þess að gæta hér á Íslandi hagsmuna svo

að segja allra þeirra tónskálda og textahöfunda sem
máli skipta. Á móti gæta erlendu systursamtökin
hagsmuna íslenskra tónskálda og textahöfunda
erlendis.

Hvað eru listamannalaun ?

Hvað eru listamannalaun ?
LÖG UM LISTAMANNALAUN
2009 nr. 57 27. apríl
Í lögunum segir m.a:
4. gr. Starfslaun.
Starfslaun skulu nema 266.737 kr. á mánuði á verðlagi fjárlaga
2009. Starfslaun eru veitt til listamanns sem telst sjálfstætt starfandi
í listgrein sinni. Fjárhæð starfslauna skal koma til endurskoðunar við
afgreiðslu fjárlaga ár hvert með tilliti til þróunar launa, verðlags og
efnahagsmála.
Þeir sem taka starfslaun skulu vera á skrá hjá stjórn listamannalauna
og fá greidd starfslaun mánaðarlega. Þeir sem njóta starfslauna í sex
mánuði eða lengur skulu ekki gegna fullu starfi meðan á
starfslaunatímanum stendur.
Starfslaunaþegar skulu skila skýrslu um störf sín á
starfslaunatímanum eigi síðar en ári eftir að honum lýkur. Stjórn
listamannalauna má fella niður starfslaun sem veitt eru til lengri tíma en sex mánaða ef talið er að
viðkomandi listamaður sinni ekki list sinni að mati stjórnar.
5. gr. Fjöldi starfslauna.
Samanlögð starfslaun miðast við 1.600 mánaðarlaun eða 133,33 árslaun.
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Áhugaverðir staðir á Reykjanesinu .

Áhugaverðir staðir
Á Reykjanesi eru margir áhugaverðir staðir þess
verðir að skoða og hér er brot af því sem svæðið hefur
upp á að bjóða.
Brúin á milli heimsálfa, hyldýpi á milli tveggja heima
Eldey þverhnípt klettaeyja (77 m.y.s) 8 sjómílur
suður af Reykjanesi.
Krísurvíkurberg heimili margra þeirra stærstu
fuglastofna sem finnast á Íslandi
Vatnsleysuströnd er 15 km löng og er á norðanverðu
Reykjanesi.
Karlinn virðulegur 50 m hár klettadrangur, stendur
rétt utan við ströndina á Reykjanesi.
Keilir (379 m) er eitt af þeim fjöllum sem hreinlega
laða göngufólk að sér enda sést hann víða.
Á Garðskaga eru tveir vitar, sá eldri er frá árinu 1897
og sá yngri frá árinu 1944.
Reykjanesviti, á suð-vesturhorni Reykjaneskagans
finnur þú vita sem byggður var árið 1908
Mts Brennisteinsfjöll Brennisteinsfjöll með eru eitt
af mörgum svæðum á Reykjanesi sem áhugavert er að
skoða.
Brimketill skemmtileg grjótarmyndum í
sjávarborðinu, Brimketill nálægt Staðarbergi er einn
af vinsælustu náttúruperlum á Reykjanesi
Hafnaberg er tiltölulega lítið fuglabjarg sunnan
Hafna, má þar sjá tegundir eins og langvíu, rítu,fýl,
álkur og fleiri
Reykjanestá Suð-Vestur hluti Reykjaneskagans, á
Valahnúki dvelja margar tegundir fugla.
Stafnesviti viti er á Stafnesi en ströndin þar reyndist
fyrr á tímum mjög hættuleg sjómönnum og farkostum
þeirra.

Eldey er klettadrangur um 15 km suðvestan við
Reykjanes sem er 77 metra hár. Eldey er
þverhnípt og illkleif á alla vegu og er úr
lagskiptu móbergi. Á Eldey er mikill súlubyggð,
og árið 1844 var síðasti geirfuglinn drepinn þar
vegna áhuga safnara á að eignast uppstoppað
eintak. Eldey var friðuð árið 1940 og síðan lýst
friðland árið 1974 samkvæmt
náttúruverndarlögum.

Stafnesviti
Stafnesviti var byggður árið 1925 á Stafnesi á
milli Sandgerðis og Hafna. Hannaður af
Benedikt Jónassyni verkfræðingi Hann er
steinsteyptur og 8m hár
Brimketill, sem er vestast í Staðarberginu, er ein
af vinsælustu náttúruperlunum á
Reykjanesinu. Brimketill er skemmtileg
grjótamyndun í sjávarborðinu sem á sólríkum
degi minnir helst á heitan pott.
Þessi staður er stundum nefndur Oddnýjarlaug,
og trúa því sumir að þangað hafi kventröll farið
til að baða sig.

Nokkur ljóð:
Bæn
Ó Drottinn kær vertu minn styrkur og stoð
á raunastund reisir mig boginn
og kærleikur þinn sem mitt værðarvoð
hann lýsi minn veg himnaloginn,
Er sofna ég nú og þú hönd þína hefur
um höfuð mitt hjarta og sál
því gott hlýtur sá sem að með þetta sefur
þitt hjarta þinn kraft og þitt bál.
Sigurjón Pálmason
1974 Ást
Ást mín er svo heit að þeir
sem koma nálægt brenna sig
Hitinn sést langar leiðir
Brennt fólk forðast eldinn
Ég er einn
Gunnsi
1964 Góðhjálp
Mamma, ég ætla að gerast
sjálfboðaliði
og bjarga öllu fólkinu
sem á bágt
og fær ekkert að borða
og grætur hátt

Mamma, ég ætla að ferðast
um heiminn
og sýna öllu fólkinu
sem veit ekki
og hjálpa því að skilja
þetta verður flott hjá mér
heldur ekki?
Mamma, af hverju segiru nei?
heldurðu að mér líði illa?
Nei!
heldurðu að ég viti ekki neitt?
Víst!
Mamma, ég ætla að verða góð, betri,
best!
Þú munt sjá að ég hef rétt fyrir mér
í þessu
þó þú vitir flest,
veistu sko ekki allt!
En mamma, viltu kannski vera hjá mér?
Bara í nótt?
Ég finn fyrir svima í maganum og í hjartanu
þótt....
Æ, mamma, gerður allt betra, best...
Lolita
1981 -

“ Last supper of Libya “ by Gudmundur R Ludviksson 2011

Ný barnaplata með 11 nýjum lögum og textum !

Í byrjun desember 2011 kom út ný 11 laga barnaplata
með Geir Ólafssyni og Furstunum.
Öll lögin og textarninr eru eftir Guðmund R
Lúðvíksson.
Í Fustunum eru Guðmundur Steingrímsson
( paba jazz ) á trommur, Jón Páll Bjarnasson á gítar,
Bjarni Sveinbjörnsson á bassa og Vilhjálmur
Guðjónsson á öll önnur hljóðfæri, ( en Vilhjálmur er
aukaleikari í Furstunum í þessu verkefni ).
Geir Ólafsson sér um allan söng ásamt áslætti.
Diskurinn fékk heitið Amma er best, sem er
sótt í einn textan á plötunni.
Textabók fylgir með. Útgefandi og dreifing er
í höndum Zonet ehf.
Í umsögn segir m.a:
Amma er best
Á þessari nýju barnaplötu fer Geir Ólafsson á
kostum í skemmtilegum lögum Guðmundar Rúnars
Lúðvíkssonar. Amma er best er frumsamin ný
barnaplata sem rennur léttilega inn í hugmyndaheim
barnanna. Lögin á þessari plötu eiga eflaust eftir að
hljóma hátt og snjallt í leikskólum landsins um
ókomna framtíð. Guðmundur Rúnar er ekki óvanur að
finna smellina fyrir krakkana.
Furstarnir hans Geirs Ólafssonar sjá um undirleikinn og ekki er hann af verri endanum enda afbragðs hljóðfæraleikarar sem skipa hvert rúm í þeirri
sveit.
Platan fékk ágætis dóma á síðum
Morgunblaðsins og einnig í öðrum fjölmiðlum.
Geir Ólafsson kom fram í Stundin okkar og flutti þar
lagið “ Ekkert má maður “.

Fróðleikur / Sólmyrkvar á Íslandi til 2200
Sólmyrkvar á Íslandi fram til 2200
Almyrkvi á sólu er einhver tilkomumesta sjón sem fyrir augu
getur borið í náttúrunnar ríki. Mörgum gefst þó aldrei tækifæri til að
sjá þetta fyrirbæri vegna þess hve sjaldgæft það er. Þótt skuggi
tunglsins falli á jörðina um það bil 80 sinnum á hverri öld, er
þvermál skuggans svo lítið að myrkva gætir ekki nema á mjög
takmörkuðu svæði hverju sinni. Á Íslandi sást almyrkvi síðast árið
1954 (við suðurströndina, sbr. almanakið fyrir það ár). Veðurskilyrði
voru þá mjög hagstæð, þannig að margir gátu fylgst með
myrkvanum. Enginn þálifandi maður hafði áður orðið vitni að
almyrkva hér á landi, því að meira en öld var liðin frá því að slíkur
atburður hafði gerst. Hins vegar er ekki útilokað að einhverjir þeirra
sem horfðu á sólmyrkvann 1954 muni lifa það að sjá næsta almyrkva
á Íslandi, sem vænta má árið 2026. Ferill þessa myrkva liggur um
norðurskaut jarðar, Grænland, vesturströnd Íslands og Spán til
Miðjarðarhafs.
Hér fer á eftir stutt yfirlit um helstu sólmyrkva sem sjást munu á
Íslandi fram til ársins 2200. Skrá þessi er að mestu byggð á
upplýsingum frá belgíska stjörnufræðingnum Jean Meeus, sem
kunnur er fyrir útreikninga sína á myrkvum og hefur gefið út
viðamikið rit um það efni.
1. Almyrkvi á sólu 20. mars 2015. Ferill myrkvans liggur sunnan og
austan við Ísland og fer yfir Færeyjar og Svalbarða, en hér á landi
verður mjög verulegur deildarmyrkvi (í Reykjavík hylur tungl 97%
af þvermáli sólar).
2. Almyrkvi á sólu 12. ágúst 2026. Ferill skuggans, sem er tæplega
300 km á breidd, liggur yfir Ísland vestanvert, eins og fyrr segir. Í
Reykjavík mun almyrkvinn standa í 1 mínútu og 10 sekúndur, en á
Ísafirði í 1 mínútu og 36 sekúndur. Á Norðfirði sést deildarmyrkvi,
og mun tungl hylja 95% af þvermáli sólar þaðan séð.
3. Hringmyrkvi á sólu 11. júní 2048. Hringmyrkvinn mun sjást frá
Íslandi sunnanverðu. Í Reykjavík stendur hann yfir í 4,6 mínútur.
4. Hringmyrkvi á sólu 11. mars 2119. Ferill þessa myrkva liggur
vestan við Ísland. Á landinu sjálfu sést deildarmyrkvi og mun um
96% af þvermáli sólar verða hulið frá vesturströndinni séð.
5. Almyrkvi á sólu 14. júní 2151. Ferill myrkvans liggur sunnan við
Ísland. Hér á landi sést deildarmyrkvi; í Reykjavík mun tungl hylja
96% af þvermáli sólar.

Vissir þú að...
*TYPEWRITER er lengsta orðið sem hægt er
að skrifa með aðeins einni röð ályklaborðinu.
*Krókódílar geta ekki rekið tunguna út.
*Sígarettukveikjarinn var fundinn upp á undan
eldspýtunum.
*Ameríkanar borða að meðaltali 18 ekrur af
pizzu hvern einasta dag.
*Næstum allir sem lesa þetta bréf munu reyna
að sleikja á sér olnbogan.
*Ekki gleyma að senda þessar skrítnu
staðreyndir til allra sem þú þekkir.
*Þú reyndir að sleikja á þér olnbogan, er það
ekki?
*Ef þú mydir öskra í 8 ár 7 mánuði og 6 daga
myndir þú búa til næga orku til að hita 1
kaffibolla.
*Ef þú myndir reka við stanslaust í 6 ár 9
mánuði myndast gas sem jafngildir krafti
atómsprengju.
*Ef þú lemur hausnum við vegg brennir þú 150
hitaeiningum á klukkutíma.
*Menn og höfrungar eru einu tegundirnar sem
stunda kynlíf sér til skemmtunar
*Sterkasti vöðvinn í líkamanum er tungan.

6. Hringmyrkvi á sólu 12. apríl 2173. Ferillinn liggur austan við
Ísland. Hérlendis sést deildarmyrkvi; í Reykjavík myrkvast 88% af
þvermáli sólar.

*Rétthent fólk lifir að meðaltali 9 árum lengur
en örvhentir.

7. Almyrkvi á sólu 26. júní 2196. Ferillinn gengur yfir Ísland
norðvestanvert. Á Ísafirði stendur myrkvinn í 1 mínútu og 36
sekúndur. Í Reykjavík verður aðeins deildarmyrkvi, en tunglið mun
skyggja á 99% af þvermáli sólar.

*Maurar geta lyft 50 faldri þyngd sinni,togað
30 falda þyngd sína og þeir falla alltaf á hægri
hliðina þegar þeir verða drukknir.

(Úr Almanaki Háskólans 1983, með lítilsháttar breytingum)

*Leirgedda (það er fiskur) er með 27.000
bragðkirtla.

Síðast breytt 28.3. 2006. Þ.S.
Heimild fengin af:
http://www.almanak.hi.is/frodleik.html
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