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Þ
etta var mjög gaman. Ef ég hefði
ekki gert það núna, hefði ég sjálf-
sagt ekki látið verða af því. Þorið
og úthaldið er ekki eins mikið og
þegar maður var yngri,“ segir

Guðjón Sigurðsson áhugaljósmyndari sem lét
gamlan draum rætast þegar hann varð fimm-
tugur. Fór í ljósmyndaskóla í Bandaríkjunum.
Skólinn er erfiður þar sem tveggja til þriggja
ára námsefni er þjappað á tæpt ár og er stund-
um líkt við frægar þjálfunarbúðir fyrir nýliða í
Bandaríkjaher.

Guðjón starfar sem öryggis- og gæðastjóri
hjá Mílu hf. Hann hefur frá unglingsárum haft
brennandi áhuga á ljósmyndun og er í hópi öfl-
ugustu áhugaljósmyndara landsins. „Ég hafði
hugleitt það í nokkur ár að skella mér í form-
legt ljósmyndanám. Þegar ég varð fimmtugur
á síðasta ári opnaðist tækifæri og sló ég til með
góðum stuðningi fjölskyldu minnar,“ segir
Guðjón. Efnahagshrunið setti vitaskuld strik í
reikninginn fjárhagslega en Guðjón sér þó ekki
eftir neinu því hann telur ólíklegt að hann hefði
skellt sér í námið við núverandi aðstæður.

Ekki fyrir hvern sem er
Guðjón kynnti sér nám við ýmsa skóla vest-

anhafs og austan og var fremur með hugann
við Evrópu þar sem hann hafði búið með fjöl-
skyldu sinni í Svíþjóð í nokkur ár. Hann komst
að þeirri niðurstöðu að miðað við reynslu hans
og aldur væri rétt að fara í nám sem hægt væri
að taka af krafti á stuttum tíma. Fyrir valinu
varð virtur ljósmyndaskóli fyrir verðandi at-
vinnuljósmyndara, Hallmark Institute of Pho-
tography í Massachusettsríki í Bandaríkjun-
um. Guðjón er fyrsti Íslendingurinn sem þar
hefur lært. Því þurftu starfsmenn skólans að
láta sauma íslenska fánann til að setja upp í
anddyrinu, við hlið fána allra þeirra þjóðríkja
sem átt hafa nemendur í skólanum.

Guðjón segir að aðstaðan í skólanum sé mjög
góð sem og kennarar. Námið byggist nær al-
farið á stafrænni ljósmyndun og myndvinnslu
enda miðað við að gera nemendur sem hæfasta
til að takast á við kröfur ljósmyndaiðnaðarins í
dag. „Námið er strembið og ekki fyrir hvern
sem er,“ segir Guðjón. „Maður þarf að hafa sig
allan við. Fastir tímar eru frá átta til fimm og
síðan þurfa nemendur að vinna að verkefnum á

kvöldin og um helgar þannig að ekki er óal-
gengt að þeir dvelji langdvölum í skólanum þá
tíu mánuði sem námið tekur.“

Tekur á taugarnar
Lokaverkefni nemenda eru dæmd af óháðri

dómnefnd atvinnuljósmyndara og samsvara
sveinsprófi í ljósmyndun hér á landi, að sögn
Guðjóns. Það er satt að segja hrollvekjandi
hvernig hann lýsir þessu mati. Nemandinn
þarf að mæta fyrir dómnefndina með mynd-
irnar sínar, upp á svið fyrir fullum sal nemenda
og gesta. Þar metur dómnefndin niðurstöðuna,
segir kost og löst á myndunum, og gefur svo út
hvort viðkomandi hafi staðist eða ekki. Nokkr-
ir samnemendur Guðjóns brustu í grát þegar
dómurinn féll. Um fjórðungur nemenda stóðst
ekki þetta mat, og enn hærra hlutfall í bekk
Guðjóns. Þeir sem féllu fengu tækifæri til að
laga það sem fundið var að og mæta aftur fyrir
dómnefnd. Það þurfti Guðjón ekki að gera því
hann komst í gegn í fyrstu umferð.

Ætlar að opna stofu
Guðjón ætlar sér að nota þekkinguna sem

hann hefur aflað sér til að koma sér upp ljós-
myndastofu. Í fyrstunni mun hann þó gera það
í aukavinnu, með núverandi starfi. „Ég hef

áhuga á að starfa eingöngu sem ljósmyndari í
framtíðinni, hvað svo sem framtíðin ber í
skauti sér. Það kostar töluvert að koma upp
rekstri. Í skólanum kom fram að reikna mætti
með að það tæki tvö ár að koma almennilega
undir sig fótunum.“

Hann er núna að afla sér nauðsynlegra leyfa
til að geta starfað sem ljósmyndari. Ekki er
nóg að hafa gott próf úr ljósmyndaskóla því
hér á landi er krafist iðnnáms og sveinsprófs
hjá þeim sem ætla að stunda rekstur á sviði
ljósmyndunar. Guðjón hefur lagt gögn sín inn
til menntamálaráðuneytisins. Þrátt fyrir að
svar hafi ekki borist skilst honum að fræðslu-
nefnd Ljósmyndarafélags Íslands, sem metur
námið fyrir ráðuneytið, telji hann ekki þurfa að
taka annað próf. „Ég veit ekki hvar ég stend að
loknu þessu mati. Mér skilst þó að margir sem
lokið hafa prófi frá viðurkenndum skólum
starfi í faginu,“ segir hann.

Gott umhverfi
Þótt námið hafi verið dýrt og tekið á sér

Guðjón ekki eftir því að hafa stigið þetta skref.
Hann var með elstu nemendum skólans en
námið gekk vel. Hann útskrifaðist í sumar með
hæstu einkunn.

Guðjón fór út með konu sína og son á ung-

lingsaldri. Þeim gekk vel að laga sig að nýjum
siðum. „Mér líkaði vel við viðhorf Bandaríkja-
manna í Massachusetts. Þetta er opinskátt og
vinalegt samfélag og við féllum vel inn í það,“
segir Guðjón Sigurðsson.

Léttir Guðjón Sigurðsson kominn með skírteinið undir hendina, að loknu krefjandi námi.

Andlit Portrettmyndir eru stór hluti námsins.
Óháð dómnefnd metur allt lokaverkefnið.

Iðnaður Guðjón myndaði m.a. þennan vasa og
skilaði inn sem hluta af verkefnum sínum í
auglýsingaljósmyndun.

Komst í gegn um þjálfunarbúðirnar

Ljósmynd/Guðjón Sigurðsson

� Guðjón Sigurðsson greip tækifærið þegar hann var fimmtugur og fór í ljósmyndaskóla til 
Bandaríkjanna � Gekk honum vel í kröfuhörðu námi sem líkja má við þrælabúðir

NÝLEGA komu á markað drykkir
sem innihalda margfalt meira
koffín en áður hefur þekkst. Það
veldur áhyggjum að ungmenni
neyta þessara drykkja, enda eru
þau mun viðkvæmari fyrir koffíni
en fullorðnir.

Ekki eru nú í gildi reglur um
hve mikið koffín má vera í
drykkjarvörum. Ef koffín er yfir
15mg/ 100 ml þarf hins vegar að
merkja umbúðir með „Inniheldur
mikið af koffíni“ þannig að það
sjáist um leið og heiti vörunnar. Á
eftir þeim texta skal tilgreina
hvert magn koffíns er í mg í 100
ml af vöru.

Flestir neyta koffíns vegna örv-
andi áhrifa þess, því það getur í
hóflegu magni dregið úr einkenn-
um þreytu og slens og aukið ein-
beitingu. En í miklu magni getur
það haft óæskileg áhrif á heilsu og
líðan fólks og valdið höfuðverk,
svima, skjálfta, svefnleysi, hjart-
sláttartruflunum og kvíðatilfinn-
ingu. Rannsóknir hafa sýnt að
neysla koffíns, umfram 400 mg á
dag (u.þ.b. 4 kaffibollar) hjá heil-
brigðum fullorðnum einstaklingi
eykur hættuna á skaðsemi.

Börn, unglingar og barnshaf-
andi konur eru almennt viðkvæm-
ari fyrir koffíni en aðrir. Áhrif
koffíns á börn eru meiri en hjá
öðrum þar sem taugakerfi þeirra
er enn að þroskast. Óæskileg áhrif
geta komið fram hjá þeim eftir til-
tölulega litla neyslu koffíns. Dag-
leg neysla ungmenna á koffíni ætti
ekki að vera meiri en 2,5 mg/kg
líkamsþyngdar, sem þýðir t.d. fyr-
ir 40 kg einstakling 2,5 mg/kg x 40
kg = 100 mg á dag. 

Þegar barnshafandi kona neytir
koffíns berst það til fóstursins.

Barnshafandi konum og konum
með barn á brjósti er ráðlagt að
neyta ekki meira en 200 mg af
koffíni á dag (u.þ.b. 1-2 kaffiboll-
ar).

Full ástæða er til að beina því
til foreldra og forráðamanna
barna og unglinga að fræða þau
um óæskileg áhrif koffínneyslu.
Jafnframt að neysla orkudrykkja
sé ekki æskilegur þáttur í daglegu
fæðuvali.

Ofneysla á koffíni varasöm
Örugg matvæli – allra hagur!

Jónína Þ. Stefánsdóttir, matvæla-
fræðingur hjá Matvælastofnun

Dæmi um drykki sem innihalda koffín
Magn koffíns Magn koffíns

Drykkur í 100 ml í flösku/dós

Redfin 338 mg* 59 ml flaska inniheldur 199 mg koffín

Burn energy shot 160 mg* 50 ml flaska inniheldur 80 mg koffín

Extreme energy shot 363 mg* 59 ml flaska inniheldur 220 mg koffín

Red Bull 32 mg * 250 ml dós inniheldur 80 mg koffín

Bomba, Cult, Magic blátt 16 – 17 mg**

Kóladrykkir (kók, pepsi) 10 – 14 mg** ½ líters flaska inniheldur um 65 mg koffín

Kaffi Um 50mg**

Heimir L. Fjeldsted óskaði eftir
því að fá að senda afastelp-

unni sinni vísur í Vísnahorninu, en
hann kemst ekki í átta ára afmælið
hennar á morgun. 

Alltaf gæfan elti þig
yndislega ljós.
Átta gleðja árin mig,
Erla ljúfa Rós.

Vertu ávallt vinum góð, 
viskublómið bjarta.
Láttu áfram lokkaflóð
létt um höfuð skarta.

Látum sögu lokið nú,
læðist að oss nótt,
sofðu rótt, er sofnar þú,
sofðu, góða nótt.

Erlingur Hallsson sendir tvær
vísur á torg um hrunið og er
ómyrkur í máli: 

Auranautin átu þar
ímyndaða töðu; 
froðu óðu fábjánar 
fíflin lánaglöðu.

Ýmsir vilja finna Finn
fátt er nú til ráða; 
úti bíður andskotinn
ætlar að taka báða.

Kveðja til afastelpu
VÍSNAHORNIÐ | pebl@mbl.is

Stepp ehf Ármúla 32 Sími 533 5060 www.stepp.is stepp@stepp.is

G
ra

fí
k

a
2

0
0

9

GÓLFEFNI ÞEKKING ÞJÓNUSTA

TEPPI FYRIR HEIMILIÐ




