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Daglegt líf

„Hver tími kemur á óvart“
Aðspurð segir hún síðunni hafa
verið vel tekið, a.m.k. miðað við
heimsóknafjölda og athugasemdir
sem lesendur hafa skilið eftir á
síðunni. „Ég veit að pabbi skoðar
síðuna en ég hugsa að mamma og
amma láti það alveg vera.
Mamma spyr mig þó út í þau málefni sem hún er forvitin um en ég
held að hún hafi ekki áhuga á öllu
því sem ég skrifa um. En umræðan við matarborðið er alltaf
áhugaverð, sérstaklega þegar fólk
kemst að því hvað ég er að læra
og þegar ég bendi á síðuna í
framhaldinu.“

Sigríður Dögg Arnardóttir hélt til Perth í Ástralíu í
febrúar sl. til að stunda nám í kynfræði. Hún heldur
úti síðu þar sem hún fjallar um ýmislegt er tengist
kynfræðinni en meðfram náminu vinnur hún í fullorðinsleikfangaverslun sem sérhæfir sig í konum.
Eftir Ylfu Kristínu K. Árnadóttur
ylfa@mbl.is

S

igríður Dögg Arnardóttir, eða Sigga
Dögg eins og hún er
alltaf kölluð, er í meistaranámi í kynfræði í
Curtin University of Technology í
Perth í Vestur-Ástralíu. „Ég hef
haft áhuga á kynfræði frá því ég
man eftir mér en mig grunaði
samt ekki að það væri hægt að
vera kynfræðingur,“ segir Sigga
Dögg sem er með BA-próf í sálfræði frá Háskóla Íslands.
„Það var bara eitthvað við allt
sem tengdist kynfræði sem mér
fannst áhugavert og ég átti mjög
auðvelt með að tala um það málefni. Þegar ég var á öðru ári í sálfræðinni í HÍ þá fórum við aðeins
í kynferðisleg vandamál og blæti í
einum kúrsinum og mér fannst
þetta með því áhugaverðasta sem
við lærðum þann veturinn. Þó var
það ekki fyrr en ég fór á fyrirlestur hjá Jónu Ingibjörgu kynfræðingi í fyrra sem ég ákvað að
láta verða af því að verða kynfræðingur.“
Sigga Dögg valdi að fara í
skóla þar sem kynfræðinámið
hafði hlotið verðlaun frá WAS
(World Association of Sexual
Health) sem besta námið í kynfræði í heiminum. „Svo hafði ég
aldrei farið til Ástralíu og það
kitlaði svolítið að læra í landi þar
sem veðrið er oftast gott,“ segir
hún að auki.

víslegt efni sem hún hefur áhuga
á og flokkast undir kynfræði og
sambönd og segir hún af nógu að
taka. „Ég ákvað að opna síðuna
mína í kjölfar þess að mér fannst
svo margt merkilegt sem ég var
að læra í skólanum og mig langaði að deila því með þeim sem
höfðu áhuga,“ segir Sigga Dögg.
Hún og unnusti hennar, Hermann Sigurðsson ljósmyndari,
halda úti síðu þar sem þau skrifa
um daglegt líf og ferðalög sín um
heiminn og þá síðu skoða ættingjar og vinir. „Stundum skrifaði
ég um kynfræði þar en mér var
farið að finnast það ansi óþægilegt þar sem ég átti það til að
ganga fram af ömmu minni. Svo
að ég ákvað að fá mér mína eigin
síðu og þá get ég líka aðgreint
vinnu og heimili.“

Aldrei leiðinlegt í
kennslustundum

Alltaf áhugaverðar
umræður við matarborðið
Á síðunni er einnig hægt að
lesa um starf Siggu Daggar sem
ráðgjafi í fullorðinsleikfangaverslun sem sérhæfir sig í konum, en
hún segir búðina hafa opnað nýjan heim fyrir sér. „Það kom mér
á óvart að það sé hægt að hafa
svona búð snyrtilega og aðgengilega þar sem áhersla er lögð á
upplýsingar og fræðslu fyrir allar

Ljósmynd/Hermann Sigurðsson

Í vinnunni Sigga Dögg vinnur í fullorðinsleikfangaverslun fyrir konur.

konur,“ segir hún. „Ásamt því að
aðstoða viðskiptavini með vörur
og spurningar þá rannsaka ég
líka ýmsar vörur fyrir eigandann
og reyni að finna hvað væri
heppilegt fyrir búðina að hafa.
Búðin er mjög snyrtilegt og
þægileg og kemur flestum viðskiptavinum á óvart þar sem við
erum með skó og bækur og dvd í
bland við leiktæki og búninga.“

Átti til að ganga fram
af ömmu sinni
Sigga Dögg opnaði fyrir
skemmstu síðuna siggadogg.is
þar sem hún setur inn marg-

Heilbrigði og velferð dýra

Sigga Dögg segir að það hafi
komið sér á óvart í náminu
hversu víðtækt það er, en í
kennslunni er einnig fjallað mikið
um tilfinningar og sambönd.
„Námið er frekar gagnvirkt og
því eru tímarnir aldrei leiðinlegir
eða innantómir fyrirlestrar. Í einum tímanum fengum við t.d. að
meðhöndla sönnunargögn úr máli
gegn einum barnaníðingi og svo
fórum við og fylgdumst með réttarhöldum. Það má eiginlega segja
að hver tími komi mér á óvart.“
Sigga Dögg segir erfitt að
benda á einn hluta af náminu sem
sé áhugaverðari en annar. „Ég
held mér finnist allt áhugavert.
Mér finnst sérstaklega athyglisvert hversu mikið hefur verið
rannsakað á þessu sviði og hvernig námið er að opna nýjan heim
fyrir mér. Hlutir sem maður tók
sem gefnum hlut, eins og að allir
fæðast annaðhvort karlkyns eða
kvenkyns, er bara alls ekki svo.
Heimurinn er svo stór og fólk svo
margbreytilegt og það er endalaust áhugavert og er kennarinn
okkar alltaf að reyna brýna fyrir
okkur að taka fólki eins og það er
og taka öllu með opnum huga.
Mér finnst það mjög mikilvæg
lexía sem ekki er hægt að segja
nægilega oft.“

TENGLAR

..............................................
www.siggadogg.is

VÍSNAHORN pebl@mbl.is

Hvernig fagna kýrnar sumri?

Af ákafa og bragfræði

SKILNINGUR á velferð og vellíðan
dýra hefur farið vaxandi á síðustu
árum. Rannsóknir á atferli dýra og
líðan þeirra við þær aðstæður sem
þeim eru búnar hafa færst í vöxt. Á
slíkum rannsóknum byggjast lög og
reglugerðir um meðferð og aðbúnað
húsdýra. Þessar reglur geta virst
íþyngjandi fyrir eigandann, en
sjaldnast er það svo. Þegar dýrinu
líður vel, hefur rúmt um sig og getur hreyft sig þroskast það hraðar,
gefur meiri afurðir og verður
hraustara.
Á undanförnum árum hafa fjósbyggingar breyst til hins betra.
Bændur hafa byggt ný fjós eða
breytt eldri fjósum og stækkað þau
þannig að kýrnar ganga lausar í
fjósinu og leggjast á bása sína þegar
þeim hentar. Í básunum eru mottur
eða dýnur sem eru mýkri og betri
en þær gömlu. Í mörgum fjósum eru
sjálfvirkar mjaltavélar, mjaltaþjónar, sem mjólka kýrnar þegar þær
ganga í gegnum mjaltabásinn. Þetta
eru að mörgu leyti góð tæki, m.a.
vegna þess að kýrnar koma oftar en
tvisvar á dag til mjalta, sem léttir á
júgrum þeirra kúa sem mest mjólka.
Það er sama hversu góð fjósin
eru, það jafnast ekkert á við það fyrir kýrnar að komast út til að bíta
gras, rétta úr fótunum, anda að sér
fersku lofti og leggjast á mjúka jörð.
Legusár vetrarins gróa hratt á sumarbeit og hormónastarfsemi heiladinguls fær eðlilega örvun með sól-

J

ón Ingvar Jónsson sendi vísu á
Leirinn, póstlista hagyrðinga,
og fékk fyrirspurnir um hvort ekki
væri ofstuðlun í síðusta hendingu:

Á sér létti og úr sér skvetti,
áköf sletti bleytu á völl,
oná smettið á þér detti
á einu bretti skýin öll.

Morgunblaðið/RAX

Kýr Samkvæmt reglugerð eiga kýr rétt á því að vera úti minnst 8 vikur á
sumri. Umhverfisstofnun fylgist með því að þessum reglum sé framfylgt.

arljósinu. Þess vegna kveða reglur á
um að tryggja skuli öllum nautgripum, nema graðnautum eldri en
sex mánaða, átta vikna útivist hið
minnsta ár hvert. Með tilkomu
nýrra fjósa og betri aðbúnaði hafa
margir bændur freistast til að halda
að nóg sé að gert og setja kýrnar
ekki á beit.
Matvælastofnun hefur nú hrundið
af stað átaksverkefninu „Útivist
nautgripa“ sem felst í því að fylgja
eftir meintum brotum á reglum um
aðbúnað nautgripa og eftirliti með

framleiðslu mjólkur og annarra afurða þeirra. Verkefnið felst í því að
héraðsdýralæknar fara í eftirlit á
kúabú þar sem grunur er um að
nautgripir séu ekki látnir út. Bændur sem uppvísir verða að því að
setja gripi sína ekki út munu fá bréf
þar sem krafa verður gerð um úrbætur og verður málinu fylgt eftir
þar til úrlausn fæst.
Þorsteinn Ólafsson, dýralæknir
nautgripa- og sauðfjársjúkdóma
hjá Matvælastofnun.

Ekki stóð á svari hjá Jóni Ingvari, sem vert er að deila með vísnaáhugamönnum: „Í fyrsta lagi sker
línan ekki hlustir þess sem gott
brageyra hefur. Í öðru lagi er „öll“
heilum tveimur bragliðum aftar en
„einu“ og þessir bragliðir ná því
ekki að stuðla saman. Mestu skáld
og hagyrðingar okkar hafa í gegnum tíðina oft látið hliðstæðar hendingar frá sér.“
Jón Ingvar tíndi til ófá dæmi
máli sínu til stuðnings: „Í GönguHrólfs rímum segir Hjálmar Jónsson frá Bólstaðargerði (BóluHjálmar):

Hrólfur leit á Hildar reit,
Harald sigrar mæðin heit,
Þetta er ekki óalgengt hjá þeim
sem mestir snillingar hafa verið.
Seinna h-ið er í lágkveðu og tveimur bragliðum aftar en höfuðstafurinn h. H-in ná ekki að stuðla og
því er ekki ofstuðlað. Annað svipað
dæmi um stuðlun sem margir forðast og telja jafnvel ranga er þetta,
einnig eftir Bólu-Hjálmar í GönguHrólfs rímum:

Orma kvöl nær dreifir dvöl
drekkum allir festar öl.
Út á þetta er heldur ekkert að
setja, allir og öl eru lágkveður og
ná því ekki að stuðla og því er ekki
ofstuðlað hér frekar en í fyrra
dæminu. Einn af mestu hagyrðingum síðustu aldar, Davíð Stefánsson frá Fagraskógi, orti í kvæðinu um Helgu Haraldsdóttur jarls:

Í öllu var hann margra maki,
mestur allra að dirfsku og afli.
Einnig:

Þá kom margt af góðum gestum,
göfugt lið frá mörgum löndum.
Og enn:

Hvert hans orð var ilmi blandið.
Allt var gott, sem Hörður gerði.
Ég get svo sem viðurkennt að ég
forðast svona lagað, en það er líklega
helst vegna þess hvað aðrir hafa
lítinn sans fyrir þessu.“
Við þetta má bæta, að Matthías
Jochumsson átti ýmislegt til, eins
og vísa úr ljóðabréfinu til Tómasar
Hallgrímssonar læknis ber með
sér, en hún var ort eftir fall hestsins Jarps. Seinnipartinn kunnu allir Íslendingar til skamms tíma:

Og á baki Edenlunds
oss þú berð sem áður; –
(milli manns og hests og hunds
hangir leyni-þráður).

