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10 Daglegt líf

prófa að mála og það kom engum við
nema mér. Síðan var ég nokkur ár í
Myndlistarskólanum í Reykjavík,“
segir Helga sem frá þrítugsaldri hef-
ur auk þess gert óhemju mikið af
handavinnu, heklað, prjónað og
saumaði fatnað. „Ég prjónaði meira
að segja nokkrar kápur á mig og líka

kjóla og heklaði margar stofu-
gardínur. Ég lærði að vefa þegar ég
bjó í Kaupmannahöfn og ég er búin
að vefa einhver ósköp. Mér fellur ekki
verk úr hendi. Ef ég horfi á sjón-
varpið þá er ég alltaf með einhverja
handavinnu.“

Kenndi í einkatímum heima
„Ég gerði nú heilmargt áður en

ég fór að mála. Ég gifti mig þegar ég
var 25 ára, eignaðist fjögur börn,
kenndi í 30 ár, fór í Háskólann um
sextugt og lauk þaðan meistaraprófi,“
segir Helga sem var 38 ára þegar hún
hóf sinn menntaferil. 

„Þá fór ég í kennaraskólann og
maðurinn minn var nú ekki hrifinn af
því. Hann var að stofna verkfræði-
skrifstofu á sama tíma og var líka
mikið í burtu úti á landi. Og við áttum
þá þrjú ung börn, svo þetta var svolít-
ið erfitt. En ég lét það ekki stoppa
mig, datt það ekki einu sinni í hug.“

Helga fékk kennarastöðu við
Langholtsskóla eftir að hún lauk
kennaranámi en þá gekk hún með
yngsta barnið sitt. „Ég tók mér því
tveggja ára frí en kenndi svo samfellt

Ég er bara ólöt
Helga Jónasdóttir lætur ekki aldurinn stoppa sig í því að dansa, syngja í kór og
mála málverk. Sönglistin var ósk hennar en málaralistin varð veruleikinn. 

Morgunblaðið/Árni Sæberg

Kjarvalssteinn Helga málaði þessa mynd af steini þeim sem Kjarval ku
hafa setið á þegar hann málaði forðum úti í náttúrunni.

Fyrir þá sem hafa enn sama teikni-
stílinn og í barnaskóla en langar að
þroska hann er vefsíðan Learn-to-
draw.com tilvalin. Eins og nafn síð-
unnar bendir til inniheldur hún leið-
beiningar um hvernig má læra að
teikna betur. 

Það er teiknarinn Kirk Bjorndahl
sem setti síðuna upp en hann hefur
starfað sem listamaður í fimmtán ár
og teiknaði þúsundir andlita eins og
segir á síðunni. 

Kennslunni er skipt upp í þrjú stig,
á fyrsta stigi er kennsla fyrir þá sem
kunna ekkert að teikna. Þar er t.d.
farið í hvernig sá sem er góður í að

teikna sér hlutina ólíkt þeim sem er
lélegur í því. Einnig er farið í hvernig
teikningarnar þróast hjá börnum með
aldrinum og hvaða tæki og tól þarf til
að byrja teiknikennsluna, síðan er
farið í grunnatriði teikningar.

Í stigi tvö er farið í hvernig á að
teikna manneskju, en það er við-
fangsefni sem margir teiknarar eru
hræddir við að sögn Bjorndahl. Í
þriðja stiginu er svo farið í hvernig á
að teikna fígúrur en mikill munur er á
fígúruteikningu og hefðbundinni
portrett-teikningu. 

Learn-to-draw.com er gagnleg síða
fyrir þá sem eru með tíu þumalputta. 

Vefsíðan www.learn-to-draw.com

Morgunblaðið/Heiddi

Teiknað og málað Það getur verið gaman að kunna listina að teikna. 

Góð og gagnleg teiknikennsla 

Hvernig tókst Íslend-
ingum að ráða bug á
kampýlóbaktersýk-
ingum í fólki 1999?

Kampýlóbakter er algengasta or-
sök iðrasýkinga í fólki í hinum
vestræna heimi, ef frá eru taldar
veirusýkingar, en Íslendingum
hefur tekist að fækka verulega
kampýlóbaktersmiti, bæði í fólki
og alifuglum, svo eftir er tekið í
nágrannalöndum okkar, þar sem
talað er um „íslensku aðferðina“.
Á þessum tímum er erfitt fyrir Ís-
lendinga að hreykja sér og segja
„Við erum best“, en við eigum
ekki að vera feimin við að láta
vita þegar vel er gert. 

Úr 6 kg í 10 kg á mann
Þegar leyft var að selja ferska

kjúklinga 1996 jókst neysla kjúk-
lingakjöts verulega, fór úr 6 kg á
mann á ári í 10 kg á aðeins þrem-
ur árum, en á sama tíma jókst
kampýlóbaktersmit í fólki mikið
og úr varð faraldur 1999. Gripið
var til aðgerða þar sem heilbrigð-
isyfirvöld og alifuglaframleið-
endur tóku höndum saman. Mik-
ilvægasta aðgerðin var og er enn,
að frysta alla kjúklinga sem eru

kampýlóbaktersmitaðir fyrir slátr-
un. Sýni eru tekin úr öllum kjúk-
lingahópum fáum dögum fyrir
slátrun. Ef þeir reynast smitaðir
eru kjúklingarnir frystir en fryst-
ing fækkar fjölda baktería þannig
að minni líkur eru á að fólk smit-
ist við neyslu. 

Á síðastliðnum tíu árum hefur
neysla kjúklingakjöts aukist mikið
og er nú um 25 kg á mann á ári
og um 75% framleiðslunnar fara á
markað sem ferskur kjúklingur.
Framleiðendum tekst æ betur að
koma í veg fyrir að smit berist í
fuglana. Smitaðir eldishópar voru
um 10% fyrir 10 árum en voru
4,2% á síðasta ári. Undanfarin ár
er innlent kampýlobaktersmit í
fólki álíka og það var þegar að-
eins frystir kjúklingar voru á boð-
stólum. 

Ávallt að gegn-
steikja kjúkling

Kampýlóbakter er útbreidd
baktería í umhverfi okkar og get-
ur fólk einnig smitast af öðrum
orsökum, s.s. vatni (lækjum), óger-
ilsneyddri mjólk, frá dýrum
o.s.frv. Eins og að ofan greinir er
kampýlóbaktertíðnin lág í kjúk-

lingum en ekki er hægt að ábyrgj-
ast að kjúklingur sé kampýlóbak-
terfrír. Besta ráðið til að smitast
ekki er því ávallt að gegnsteikja
eða sjóða kjúkling þannig að
kjarninn nái 75° hita sem drepur
bakteríuna og að gæta þess að
smita ekki aðra matvöru sem
borðuð er hrá, t.d. salat. 

Eru íslenskir kjúklingar bestir?

Haldið verður opið málþing um
baráttuna gegn kampýlóbakter á
morgun, fimmtudaginn 27. maí,
þar sem tekist verður á við þessa
spurningu. Nánari upplýsingar má
nálgast á vef Matvælastofnunar:
www.mast.is.

Sigurborg Daðadóttir, gæðastjóri
Matvælastofnunar.

Örugg matvæli – allra hagur 

Eru íslenskir kjúklingar bestir ?
Kampýlóbakter í fólki - innlent smit
og neysla kjúklingakjöts á Íslandi
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Umsögn Hörpu Björnsdóttur
myndlistarkennara Helgu : 

„Helga er alveg yndisleg. Hún
er svo iðin og þolinmóð. Að hafa
hana í tímum er frábært. Og
hún er ekki síður kennarinn í
tímunum en ég, því hún er svo
góð fyrirmynd fyrir byrjendur.
Hún sýnir þeim hvað þolinmæði
skiptir miklu máli í listnámi.“

Iðin og 
þolinmóð

UMSÖGN KENNARANS

Eftir sólríka hvítasunnuhelgi sagði
nánast annar hver maður frá því á
Facebook að hann væri sólbrunninn
eða að það hefði verið betra að muna
eftir sólarvörninni. Það er undarlegt
til þess að hugsa að Íslendingar skuli
enn vera svona grænir gagnvart sól-
inni að þeir vilja frekar verða rauðir
og þrútnir en að eyða smá tíma í að
bera á sig sólarvörn og verða fallega
gullnir. 

Á Íslandi greinast að meðaltali um
300 manns á ári með húðkrabba-
mein, þar af um 50 með sortuæxli í
húð. Ár hvert deyja að meðaltali átta
Íslendingar af völdum sortuæxla. 

Það er betra að muna eftir vörninni
þegar kemur að því að sóla sig.

Endilega...

Morgunblaðið/Brynjar Gauti

Sólbað Aldrei of varlega farið.

...munið eftir
sólarvörninni

Kristín Heiða Kristinsdóttir
khk@mbl.is

Ég lít ekki á mig sem lista-
konu, ég byrjaði bara að
mála af því mig langaði til
þess. Ég fékk reyndar 10 í

teikningu þegar ég var í barnaskóla,
en ég hafði enga sérstaka þörf fyrir
að teikna,“ segir Helga Jónasdóttir
83 ára en hún hefur verið iðin við að
mála undanfarin 15 ár, alveg frá því
hún var komin fast að sjötugu og
byrjaði að sækja myndlistarnámskeið
hjá Hörpu Björnsdóttur myndlistar-
kennara í Mími – símenntun. 

„Þetta hefur nú ekki verið alveg
óslitið, ég þurfti að taka mér hlé öðru
hvoru frá myndlistinni vegna ýmissa
liðaðgerða. Ég fór meðal annars í
mjaðmaaðgerð, bakaðgerð og hnéað-
gerð. Það er vissulega erfitt að kom-
ast á fætur aftur eftir aðgerðir, en
mér finnst ég lítið hafa verið veik, af
því ég hef alltaf náð bata.“ 

Mér þykir vænt um 
landið mitt

Helga er að hugsa um að halda
áfram í myndlistinni næsta vetur,
enda segist hún njóta góðs félags-
skapar á námskeiðunum. 

„Það er enginn svona gamall
eins og ég á þessum námskeiðum en
ég finn ekkert fyrir því. Ég hef minn
stað og er út af fyrir mig í tímunum
hjá Hörpu þegar hún er að kenna
nemendum, en ég kalla á hana þegar
ég þarf. Harpa er elskuleg, hjálpleg,
þægileg og skemmtileg. Okkur sem-
ur afskaplega vel,“ segir Helga sem
málar eingöngu með olíu og ekki með
pensli heldur spaða, en við það fá
myndir hennar sérstaka áferð og
dýpt. „Ég mála helst náttúruna. Mér
þykir svo vænt um landið mitt.“

Helga segist hafa byrjað að mála
áður en hún fór að sækja námskeiðin
hjá Hörpu. 

„Þegar ég var um fimmtugt fór
ég á myndlistarnámskeið hjá sam-
kennara mínum, tónskáldinu og
myndlistarmanninum Sigfúsi Hall-
dórssyni. Mig langaði bara til að

„Nú þegar gosið stendur ekki lengur í
veginum fyrir framtaki okkar, blásum
við til Njálukvölds á Þórbergssetrinu
í Suðursveit næsta föstudag,“ segir
Bjarni Sigurðsson Fljótshlíðingur
sem ætlar ásamt Suðursveitungnum
Fjölni Torfasyni að tjá sig um Njálu,
en þeir félagarnir hafa nokkuð ólík
viðhorf til þeirrar sögu. „Við leggjum
áherslu á að hafa þetta skemmtilegt
og áhugavert. Fjölnir vill til dæmis
meina að Njáluhöfundur sé kona en
þar er ég honum ekki sammála. Við
erum ekki heldur sammála um hvar
aðalsögusvið þessarar ástsælu Ís-
lendingasögu hafi verið, hann vill
meina að það sé á hans heimaslóðum
en ég tel það vera í Rangárþingi.
Þetta verður skemmtilegur slagur.“

Njálukvöld á Þórbergssetrinu á föstudag

Kappar takast
á um Njálu

Hallgerður langbrók var skörungur.


