
   Workqual  
   Ferð á fund 2 í verkefninu í Hereford í Englandi 19. - 20. mars 2015  

Ferðalangar:
Kennarar við Verkmenntaskólann á Akureyri:
Ari Hallgrímsson
Guðmundur Ingi Geirsson
Hrafnhildur Sólrún Sigurgeirsdóttir
Jóhannes Árnason 

Þessi skýrsla / ferðasaga / frásögn er skrifuð af
Jóhannesi sem vill til að er líka stjórnandi
Workqual verkefnisins.  Til að fá minna fegraða
sögu eða önnur sjónarhorn er upplagt að heyra í einhverjum ferðafélögum mínum.  Við 
vorum heldur ekki alltaf öll saman þannig að þau hafa upplifað líka aðra hluti að einhverju 
leyti.  Svo er það þannig að þótt fólk sé á sama stað á sama tíma tökum við eftir 
mismunandi hlutum.  Svona frásögn er fyrst og fremst til að Jóhannes muni meira af því 
sem gerðist.  
Ef einhver nennir að lesa eða kíkja á þetta eru allar ábendingar og leiðréttingar vel þegnar.

Vefur verkefnisins er hér:  http://workqual.vma.is/index.php/WorkQual 

Þriðjudagur 17. mars.
Flug milli Akureyrar og Reykjavíkur kl.19.55 – 20.40
Þennan dag var veðrið dásamlegt á báðum stöðum, eitthvað rúmlega frostmark, nánast 
logn og helsta áhyggjuefnið var að fólk myndi detta um koll eftir að hafa hallað sér upp í 
vindinn í nokkrar vikur.
Flugið á nokkurn vegin réttum tíma og mjög þægilegt.

Tómas Páll Sævarsson (hennar Hröbbu) tók á móti okkur á flugvellinum. Jóhannes fékk far
með Tómasi og Hrafnhildi á Sóleyjargötuna.  Ari og Guðmundur voru sóttir á flugvöllinn.
Áður en við skildum var ákveðið að Tómas
myndi aka okkur til Keflavíkur og svo var
gengið frá því hvernig farið yrði að því að
safna saman hópnum um morguninn.

Miðvikudagur 18. mars 2015
Vaknað um kl. 5.  Tómas og Hrafnhildur
sóttu Jóhannes á Sóleyjargötuna og
Guðmund og Ara í Furugrund, Ari var þá
búinn að koma sér úr Grafarvoginum.  Komin í Leifsstöð um kl. 7.00.  Við vorum frekar 
sein í innritun og hefðum átt að vera búin að innrita okkur á netinu og sátum þess vegna 
ekki saman.  Hrabba sinnti veikri konu með lítið barn.  Karlarnir sluppu betur.
Flugið fór í loftið ca 8.40 (um 10 mínútum á eftir áætlun) og við lentum á Heathrow um kl. 
11.05.  Við tókum eftir því að verið er að hætta að nota Terminal 1 og t.d. mun Icelandair 
hætta því seinna í mars og færa sig í Terminal 2.

Við tókum Heathrow Express til Paddington lestarstöðvarinnar, fengum okkur málsverð og 
svo í lest kl. 13.45 til Hereford.  Á leiðinni skiptum við um lest í Newport og þurftum að bíða
í um það bil hálftíma því við rétt misstum af lestinni til Hereford þegar við komum niður úr 
ganginum þar sem var farið til að færa sig á milli lestarpalla.
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Komin á Heathrow flugvöll í London.

Guðmundur, Ari og Hrafnhildur úr VMA.
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Í Englandi var nærri 10 stiga hiti og að mestu skýjað en þó sást í sól öðru hverju.  

Við komum til Hereford um kl. 17 og tókum leigubíl stutta leið á Hótel Green Dragon við 
Broad Street.  Það tók reyndar drjúga stund í leigubílnum því það var talsverð 
umferðarteppa á þessum tíma dags.  Sennilega er hún ekkert verri þótt þeir aki vinstra 
megin en manni finnst þetta mjög ruglingslegt.

Strax við komuna á hótelið hittum við Bas og Maarten frá Hollandi, Philip kom svo líka.

Um kl. 20 var komið að kvöldverði, heilmiklum buffet á hótelinu.  
Þar voru þá:
Frá VMA:  Ari Hallgrímsson, Guðmundur Ingi Geirsson, Hrafnhildur Sólrún Sigurgeirsdóttir 
og Jóhannes Árnason.
Frá Broadshoulders í Hereford:  Adele Broomhead og Philip Broomhead.
Frá IFSAT og Het Idee í Hollandi:  Bas Timmers og Maarten Reckman.
Frá Axxell í Finnlandi:  Harriet Jönsson, Linda Glasberg-Lindholm og Mikael Blomberg. 
Frá Nantes Terre Atlantique (nýtt nafn og kallaðist áður Jules Rieffel) í Frakklandi:  
Mireille Rioual og Yveline Beraud. 
Þá vantaði bara Norðmenn frá Charlottenlund í Þrándheimi: Anna Sophie Hunstad, Tore 
Kjoel og Torkild Svorkmo-Lundberg.

Hotel Green Dragon við Broad Street í Hereford
er gamalt hótel.  Herbergin eru greinilega komin
til ára sinna.  Við fengum gistinguna á góðu
verði.  Gólfið er sums staðar dálítið óslétt, það er
líklega trégólf eða að hluta og það brakar og
ískrar dálítið í því.  Baðherbergin eru snyrtileg en
gömul og alls engin hitastillt blöndunartæki í
baðkarinu.  Eins og svo oft er sturtan í
baðkarðinu.  Herbergið sem Jóhannes fékk var
rúmgott og myndin sýnir að á gólfinu er virðulegt
gólfteppi.  Frárennslislagnir liggja einfaldlega
utan á bakhliðinni á húsinu.

Fimmtudagur 19. mars 2015.

Vaknað um kl. 7 og svo morgunmatur.

Við fórum saman gangandi frá hótelinu um kl. 8.45 og það tók ca 10 mínútur að ganga að 
Hereford Rowing Club þar sem við héldum fundinn.
Veðrið var gott, líklega 6 – 8 stiga hiti frekar bjart, lítilsháttar skýjað en sást í sól öðru 
hverju og hressandi að ganga áður en við settumst á fund.

Við byrjuðum á smá kynningu frá Philip á Hereford og svæðinu í kring.  Í Herefordshire búa
185.000 manns manns og þar af ca 60.000 í Hereford bæ / borg.   
Hann mælti með því að skoða Hereford Cathedral sem er stærðar gömul dómkirkja og þar 
er Mappa Mundi eða eitt elsta veraldarkort sem til er og talsvert safn í kringum það.
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Green Dragon Hotel í Hereford, herbergið sem
Jóhannes var í.
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Við fórum hring um hópinn til að kynnast og þar voru fjórir sem ekki höfðu komið áður á 
fund í verkefninu.  Frá Frakklandi kemur Yveline Beraud í staðinn fyrir Nicolas.  Frá Noregi 
bættist Tore Kjoel við og frá Finnlandi komu Mikael Blomberg og Linda Glasberg-Lindholm 
með Harriet Jönsson sem hafði verið áður.

Þá tóku við kynningar á því sem við
höfðum verið að gera í verkefninu.  Það
fólst því að í hverju landi var viðkomandi
aðili í sambandi við vinnustaði og aðra
sem koma að því að þjálfa nemendur.
Notuð var könnun sem hafði verið þýdd
á tungumál í hverju landi og var ætluð til
að afla skoðana fólks á því hvaða þættir
væru mjög mikilvægir þegar við erum að
hugsa um að skipuleggja
vinnustaðanám.  
Svona könnun eða mjög svipuð hafði
verið notuð í Englandi, Hollandi, Íslandi
og Frakklandi.  Samanlagt ca 100 svör,
það á eftir að skoða betur.   Til viðbótar komu þau atriði sem höfðu komið fram á fundinum 
sem var haldinn í VMA þann 14. nóvember 2014.  Þar komu til dæmis Ingunn Helga 
Bjarnadóttir frá starfsmannaþjónustu Akureyrarbæjar og Soffía Gísladóttir forstöðumaður 
Vinnumálastofnunar á Norðurlandi og sögðu frá sinni hlið á vinnustaðanámi. 

Í Noregi höfðu þau ekki lagt fyrir könnun heldur tóku viðtöl og héldu fundi með 
deildarstjórum deildanna í skólanum og með aðilum frá fyrirtækjum og verkalýðsféĺögum.
   
Hjá Axxell í Finnlandi höfðu mannabreytingar haft þær afleiðingar að ekki var búið að ljúka 
þessum fasa.  Finnarnir hafa líka afar fullkomið kerfi um vinnustaðanám enda er það 
samtvinnað námi í skólanum.  Sem dæmi má nefna að sjúkraliðanámið er 120 námsvikur 
á þrem árum og þar af er um það bil einn þriðji vinnustaðanám þar sem kennarar úr 
skólanum fylgjast með nemum og heimsækja þá á vinnustaðnum.  Þetta er almennt svona 
á þeim námsbrautum sem við myndum kalla starfsnám.
Finnarnir munu nýta tækifærið innan
skamms að nýta könnun sem skólinn
leggur fyrir vinnustaði sem eru
tengdir öllum deildum vegna þess að
verið er að breyta námskránni.  Þar
verður ef til vill ekki spurt um
nákvæmlega sömu atriðin og við
gerum í okkar könnun en hún mun
ná til í raun allra vinnustaða sem eru
í samstarfi við Axxell og þeir eru
mjög margir.  Síðan munu þau skoða
niðurstöður úr ákveðnum
spurningum og setja í samehngi við
það sem við vorum að spyrja um.
Hugsanlega er þetta hreinlega betri
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Fulltrúar Axxell í Finnlandi að kynna niðurstöður sínar.  
Frá hægri: Mikael. Linda og Harriet standa.  

Sitjandi eru frá hægri: Bas og Maarten frá Hollandi og
Yveline og Mireille frá Frakklandi. 

Eitt af plakötunum sem við unnum fjallar um samskipti við
vinnustaðina og að para saman vinnustað og nemanda.
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leið því þarna er  skólinn sjálfur að baki en ekki bara verkefni sem aldrei getur náð til svona
stórs hóps.

Niðurstöðurnar voru frekar skýrar.  Það voru ákveðin atriði sem skinu mjög greinilega í 
gegnum hjá öllum þegar rætt er um þau atriði sem þarf að hugsa um þegar vinnustaðanám
er skipulagt.  
Undirbúningur þarf að vera góður.  Öll atriði þurfa að vera á hreinu og fundir með fulltrúum 
vinnustaða eru mikilvægir.  Ganga þarf frá samningum og slíku en passa að pappírarnir 
verði ekki of miklir eða langir.  Einnig þótti mikilvægt að meta stöðu nemandans og passa 
að hann sé kominn á það stig að geta gert það sem ætlast er til í vinnustaðanáminu.  Það 
að þjálfa starfsfóstrana var líka talið mikilvægt ásamt því að allir hafi á hreinu hvernig 
hlutirnir eiga að vera og hvert er hlutverk hvers aðila.  (Þetta fellur að sjálfsögðu afar vel að
markmiðum verkefnisins.
Einhverjir hefðu haldið að vinnustaðir hefðu lagt meiri áherslu á greiðslur fyrir að vera með 
nema eða slíkt, það er nú þegar í sumum löndum en líklega er það almenn skoðun víða að
það að þjálfa þá sem eru að læra starfsgrein sé hluti af starfinu.  Vinnustaðirnir ná líka oft 
að nýta nemana og létta undir við þau störf sem þarf að vinna.

Það tók okkur alveg fram yfir hádegi að fara yfir þetta hjá öllum sex samstarfsaðilunum og 
það spunnust líka talsverðar umræður.  

Philip hafði gert ráðstafanir þannig að við fengum Fish and chips í hadegisverð.  Hver 
maður fékk eins og lítinn Pizzakassa með frönskum og fiski í deigi og baunastöppu með.  
Þetta var einfalt en gott og fékk almennt góðar viðtökur.

Strax eftir hádegið skiptum við í hópa þannig að hver hópur fékk það verkefni að setja á 
stóra pappírsörk þau atriði sem þeim datt í hug að væru mikilvægust fyrir þann hluta sem 
þau fengu úthlutað. 
Hóparnir tóku fyrir:
1.  Að para saman vinnustað og nema, velja
vinnustað fyrir hvern nema, fá vinnustaði til
samstarfs, og hvaða upplýsingar þarf til
þess.

2.  Undirbúningur, hvað þarf að gera, hvaða
upplýsingar þarf og hvaða skjöl þarf að
útbúa?

3.  Vinnustaðanámið sjálft.  Hvernig er
byrjað, hvernig eru samskiptin við
vinnustaðinn og nemann og almennt
hvernig er þetta rekið?

4.  Námsmat og mat á vinnustaðadvölinni.
Þarna er um að ræða að það þarf að meta
hvernig neminn stendur í þeirri hæfni sem
er ætlast til að hann / hún öðlist í
vinnustaðanáminu.  Ennfremur þarf að hafa
mat á ferlinu til að hægt sér að bæta það.
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Eftir 40 mínútur í byrjun var skipt
þannig að hinir hóparnir fengu 5 – 10
mínútur til að skoða það sem hafði
verið gert í hverjum hópi og bæta við.

Smá kaffihlé og svo skoðuðum við
plakötin sem sjá má á myndum hér.
Að lokum fór hver hópur yfir sitt plakat
og skráði inn í tölvu hvað hafði komið
fram.

Að lokum var verkefnum skipt fyrir
framtíðarvinnu.

Hver partner mun taka einn part af
þessu ferli fyrir og setja upp sem
flæðirit með athugasemdum og
tillögum að skjölum til að nota.  
Þarna kom vel fram að það var nauðsynlegt að ræða ítarlega hvaða við vildum að kæmi út
úr verkefninu.  Það er sem sagt ætlunin að útbúa fyrst og fremst rammaskipulag en ekki 
fylla í allt með fyrirmælum og nákvæmum eyðublöðum eða skjölum.  Það getur ráðist af 
stöðunni á hverju landi og í mismunandi greinum.  
Við erum hinsvegar þeirrar skoðunar að sumt eigi við um allar gerðir vinnustaðanáms en 
svo skilji á milli.  
Bas Timmers benti á að menn gætu viljað skoða dæmi um ólíka nálgun.  Nám þar sem t.d.
nemi byrjar mjög snemma á samningi
án þess að vera búinn að vera mikið í
skóla og fer jafnvel bara einn dag í viku
eða svo í skólann en lærir að mestu á
vinnustaðnum.  Þarna er um að ræða
allt aðrar aðstæður en ef neminn er í
skóla og fer í vinnustaðanámið alveg á
vegum skólans t.d. einn dag í viku eða
í stuttan tíma.

Verkinu var skipt um með þessum
hætti:

1.  Axxell Finnlandi:   Matching and
Selection.  Að para saman vinnustað og nema, velja vinnustað fyrir hvern nema, fá 
vinnustaði til samstarfs, og hvaða upplýsingar þarf til þess.

2.  Undirbúningur, hvað þarf að gera, hvaða upplýsingar þarf og hvaða skjöl þarf að útbúa?
Þessu var skipt í tvennt:
2  a)  Að undirbúa vinnustaðinn.  Broadshoulders,  Englandi.  Philip sagði að hann þyrfti að
bæta það hjá sér.  (Það trúa því nú ekki margir.)
2  b)  Að undirbúa nemandann.  VMA, Íslandi.  Okkur fannst það mjög gott tækifæri því Ari 
og Guðmundur eru að vinna með nemendum og senda þá út á vinnustaði.
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Einn hópurinn skoðaði undirbúning nemenda og
vinnustaða.  Hér má sjá ýmislegt um undirbúning
nemenda.  VMA fékk það sérverkefni að vinna úr

þessu á milli funda.

Hér sést hluti plakatanna, verið er að horfa á þau
og fá útskýringar.
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3.  Nantes Terre Agriculture, Frakklandi.  Vinnustaðanámið sjálft.  Hvernig er byrjað, 
hvernig eru samskiptin við vinnustaðinn og nemann og almennt hvernig er þetta rekið?

4.  Námsmat og mat á vinnustaðadvölinni.  Meta hvernig neminn stendur í þeirri hæfni sem
er ætlast til að hann / hún öðlist í vinnustaðanáminu.  Ennfremur þarf að hafa mat á ferlinu 
til að hægt sé að bæta það.    Þessu var líka skipt í tvo hluta.
4 a)  Námsmatið.  Charlottenlund - Noregi
4 b)  Mat á vinnustaðanáminu sem ferli.   IFSAT og Het Idee, Hollandi.

Það sem ætlunin er að gera er að prófa að setja þessa hluta upp í hliðstætt skipulag hjá 
öllum og Bas prófi svo að skella því saman.  Á næsta fundi verði svo haldið áfram að vinna
þetta.
Fundi var svo slitið 16.15 og við vorum ánægð
með verk dagsins.  Sennilega voru allir orðnir
kúguppgefnir af þessum pælingum.  Jóhannes
lýsti því að frá hans bæjardyrum séð hefði þetta
heppnast nánast fullkomlega og afurðir þessara
hluta verkefnisins væru jafnvel meiri en máttu
búast við því þetta er flókið mál.

Hér kemur svo smá pæling um vinnustaðanám.
Það má örugglega halda því fram að það sé til
mikil þekking og kunnátta byggð á rannsóknum
um nám og kennslu.  Að reka skóla, skipuleggja
kennslu og nám er eitthvað sem menn hafa
rannsakað mikið.
Það sama má segja um það að reka fyrirtæki,
menn vita hvernig á að reka vinnustaði í mörgum
starfsgreinum.  
Hvað með það þegar vinnustaðurinn breytist í
skóla?  Vitum við eitthvað um það?  Er verið að
rannsaka það í háskólum hvernig vinnustaðanám
fer fram, hvað þarf til og svo frv.?  
Er það þannig að það komi bara af sjálfu sér
þegar fólk vinur einhversstaðar að það geti tekið
við nemum og þjálfað þá?  Við teljum ekki og
viljum meina að það þurfi að ræða um hvað
vinnustaðanám er og hvernig á að sinna því og vinna að því.

Eftir fundinn gekk hópurinn á hótelið.  Einhverjir fóru út í bæ og í dómkirkjuna. 

Klukkan 7.30 hittumst við í anddyri hótelsins og röltum stutta leið á veitingastaðinn Zane's. 
Þar fengum við þriggja rétta máltíð sem smakkaðist mjög vel.  
Fórum af veitingastaðnum um kl. 22 og svo tók við tölvupóstur og koja.
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Í hádeginu á föstudeginum borðuðum
við í kirkju.  Veitingastaður í kirkju,

Akureyrarkirkjukaffi AKK ?  
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Föstudagur 20. mars 2015
Vaknað aftur um kl. 7.00 og svo í morgunmat.

Allir komnir af stað frá hótelinu um kl. 8.45.  Aftur í róðrarklúbbinn.  Seinni part dags er þar 
talsvert líf, fullorðnir og unglingar að æfa róður á ánni og veðrið mjög gott.  Þennan daginn 
var jafnvel hlýrra um miðjan daginn líklega nærri 12 gráður og sólskin með köflum.
Við sáum glitta í sólina þegar sólmyrkvinn var á dagskrá og með því að stelast til að gjóa 
augunum á sólina sá maður hluta hennar falinn og græni skugginn sem var á auganu 
þegar maður lokaði augunum líktist tunglinu á því stigi að það er 3/4 horfið.

Aðstaðan til að halda fundinn var góð nema að við vorum í smá basli með skjávarpa og 
internetsamband var mjög gloppótt og sumir náðu aldrei sambandi.

Þessi dagur fór í skriffinnsku.
Við byrjuðum á að afgreiða hvernig við myndum vinna það sem var sett fyrir í gær.
Síðan var farið yfir ýmis mál.

Næstu fundir í verkefninu verða:  
PM3 Harderwiijk, Hollandi fim – fös 24. - 25. september 2015
PM4 Nantes, Frakklandi  fim – fös 7 - 8. apríl 2016
PM5 Þrándheimi, Noregi fim – fös 15. - 16. september 2016 og þar verður einhverskonar 
ráðstefna eða fundur með fleiri aðilum.
Við breyttum fundardagsetningunni fyrir síðasta fundinn.

Logo fyrir verkefnið var ákveðið að verði útgáfan sem er Q með hópi fólks inni í.  Þetta er 
ekki nákvæmlega eins og það sem Hallgrímur setti fram en að mestu hans enda á hann 
hugmyndina um Q ið og líka hópinn af fólkinu.

Ákveðið var að útbúa bækling, A4 þríbrotinn.  Bas mun setja upp tillögu og við þýðum 
textann á hin tungumálin.  Rætt var um að prenta 200 – 300 eintök á ensku og að þau 
verði til á næsta fundi.

Talsvert var rætt um dissemination and valorisation sem þýða að auglýsa eða breiða út 
boðskapinn og auka virði (value) þess sem verið er að gera í verkefninu.   Þar var brýnt 
fyrir fólki að setja hlekk á vefsíðurnar hjá skólunum, að senda VMA upplýsingar um alla 
staði þar sem er að finna heimildir um verkefnið.  Það er sem sagt mjög mikilvægur þáttur í
verkefnum af þessu tagi að auglýsa og útbreiða verkefnin.

Einnig var minnt á interim report eða milliskýrslu sem þarf að skila þegar verkefnið er 
hálfnað.  Ekki er tilbúið veftól (Mobility Tool) til að fylla í skýrsluna en Torkild mun senda 
öllum lista um það sem þarf að hafa tilbúið um ferðalögin.

Lítið eða ekkert þurfti að ræða fjárhagsáætlun verkefnisins en minnt var á að við ætluðum 
að láta fylgja þeirri skýrslu greinargerð um það hversu röng fjárhagsáætlunin er varðandi 
ferðakostnaðinn. 
Að lokum var minnt á að vefsíða verkefnisins er http://workqual.vma.is  og að þar er 
ætlunin að hafa sem allra mest af gögnum.
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Því miður var ekki lögð fyrir könnun um
fundinn (event evaluation) en við tókum
saman nokkra punkta og fyrir utan
netsambandsleysið á fundarstað var
helst fundið að því að það hefði verið
gott að vita með góðum fyrirvara að
fundurinn yrði ekki nema til hádegis
föstudag.  Linda og Harriet frá Finnlandi
voru búnar að vera lengi að heiman og
hefðu þegið að komast fyrr heim.

Fundi var slitið um kl. 11.15 og þá fór
fólk á hótelið.  Sjö manns fara frá
Hereford þennan daginn, Hrafnhildur,
Guðmundur og Ari til London, Maarten
til Birmingham og strax til Amsterdam
því hann fer beint þaðan í bíl með
félögum til að fara á skíði í Austurríki.
Þeir aka um nóttina þangað.  Seinna um
daginn fara svo Torkild, Tore og Sophie í
bíl til Birmingham þar sem þau gista og fljúga svo daginn eftir til Þrándheims. 

Við fórum í kirkju “ All Saints Church of England” til að fá okkur hádegisverð.  Það var 
athyglisvert.  Philip sá um að koma fyrstu ferðalöngunum á lestarstöðina rétt eftir hádegið. 
Við hin fórum af stað út í daginn að skoða Hereford.  Það var glaða sólskin um miðjan 
daginn. Hitinn líklega ca 15 gráður og mjög gaman að fara um miðbæinn.  

Klukkan 16 hittumst við svo sem eftir voru á
Hotel Green Dragon til að fá okkur miðdegiste.
Te með skonsum.  Þetta var talsvert Enskt og
Adele kona Philips tók börnin þeirra með sér og
einn auka.  Við sátum í te og spjölluðum um allt
mögulegt.  Við kvöddum Norðmennina sem fóru
af stað í bíl til Birmingham.

Svo var tölvupóstur og fleira til kl. 19 en þá var
farið í bil með Philip á krána The Green Man í
þorpinu Fownhope sem er nokkra kílómetra frá
Hereford í suðaustur.
Við fengum góðan mat og spjölluðum heilmikið.

Komið á hótelið um kl. 22.30.
Við kvöddum Philip og Adele konu hans sem
sáu um aksturinn
Mireilla og Yveline frá Frakklandi og Mikael,
Harriet og Linda frá Finnlandi fara um kl. 9 í lest
frá Hereford á laugardagsmorgni.
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Í hádeginu á föstudeginum var borðað í 
All Saints Church of England kirkjunni í Hereford.

Cream Tea í dagstofunni á Hotel Green Dragon.  
 “ A cream tea (also known as a Devonshire tea,
Devon cream tea or Cornish cream tea) is a form
of afternoon tea light meal, consisting of tea taken

with a combination of scones, clotted cream, 
and jam.”  Af Wikipedia.
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Laugardagur 21. mars 2015.

Vaknað um 7.30 og morgunmatur.
Hitti Mireille, Yveline, Mikael, Harriet og
Lindu í morgunmat.  Þau fóru öll fljótt af stað
í lestir, Frakkarnir til Birmingham flugvallar til
að fljúga til Parísar CDG og fljúga þaðan til
Nantes.  Finnarnir til London Paddington og
svo á Heathrow til að fljúga til Helsinki.

Tölvupóstur í klukkutíma og svo rölti ég í
gegnum Hereford miðbæ og á lestarstöðina.
Lest kl. 09.51 til Newport, skipti þar yfir í
mjög þéttsetna lest til Bristol Temple og skipti þar í lest sem var nánast tóm á leið til 
London Paddington.  Þegar nær kom London í Swindon og Reading bættust margir 
farþegar við og lestin var líklega alveg fullsetin síðasta spölinn.

Veðrið var mjög gott, dálítið svalt að vera á peysunni í Hereford en þegar leið á daginn 
varð notalegt úti.  Það var áfram skýjað að mestu en engin rigning.  Í London var svalara, 
líklega rétt rúmlega 5 stiga hiti og smá gola og skýjað og engin rigning.

Hrafnhildur, Ari og Guðmundur höfðu farið deginum áður og voru á hóteli nálægt Marble 
Arch en Jóhannes náði sér í herbergi á hótel Belvedere miklu nær Paddington stöðinni.
Ég fór með töskuna á hótelið beint frá Paddington stöðinni og henti henni inn á herbergið.  
Pínulítið herbergi í kjallara en mjög snyrtilegt og vel útbúið.  Þar var t.d. millistykki úr 
breskum tenglum yfir í þá gerð af tenglum sem við notum þannig að hægt var að hlaða 
raftækin.  Þetta vantaði á hótelið í Hereford en fólk notaðist að einhverju leyti við tenglana 
fyrir rakvélar til að hlaða síma og slíkt.

Ég labbaði út úr hótelinu við
Norfolk Square og yfir á Sussex
Gardens sem er gata með trjám
báðum megin við og virðist vera
nánast eingöngu hótel við hana,
mörg smærri hótel.  Svo lá leiðin
niður í Hyde Park og um þann
hluta hans sem Kallast
Kensington Gardens og alla leið
vestur að Notting Hill Gate.  Þar
rambaði ég á Portobello Road þar
sem er heljar markaður.  
Þar var óralöng keðja af tjöldum
og allskyns sölubásum og urmull
af fólki. Verið er að selja fornmuni,
grænmeti og allt sem nöfnum tjáir að nefna.  Veðrið var frekar kalsalegt, líklega ekki nema 
5 stiga hiti og gola og nánast aldrei sólarglæta.  Samt var þarna fólk í þúsundavís.  Ég 
gekk Portobello Road í norður og svo í gegnum hverfið að Paddington stöðinni og sá þar 
nýlegt hverfi með síki.  Þar er fyrir stuttu síðan búið að byggja mörg hús sem eru mun 
hærri en þau eldri, mörg eru 8 – 12 hæðir.

20.03.15 Jóhannes Árnason jarn@vma.is 9

Markaðurinn á Puerto Bello Road í Notting Hill.

Dálítið typical London.  Gatan er Sussex Gardens í
Paddington hverfinu.
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Ég gekk svo í gegnum hverfið og eftir Edgeware Road
á hótelið sem þau hin voru á.  Þar voru Ari og
Guðmundur komnir á hótel.  Hrafnhildur var ekki með
okkur og hún fór seinna en við þrír til Íslands daginn
eftir.

Við fórum svo þrír af hótelinu og tókum Tube til Leister
Square og fundum Palace Theater til að sjá
Committments sýningu.
Það var mjög skemmtileg og kröftug sýning.  Eftir
sýninguna fengum við okkur svo málsverð í Chinatown.
Komnir á hótel milli 23 og 24.  Það var feikilega margt
fólk í kringum Leister Square og mikið líf en líklega
ættum við að taka Bretana okkur til fyrirmyndar í því að fara út fyrr að kvöldi til þegar fólk 
vill lyfta sér upp.

Sunnudagur 22. mars 2015.
Ég vaknaði um kl. 7 og kominn í morgunmat um 7.30.  Eins og annað á Hótel Belvedere er
morgunverðaraðstaðan lítil, líklega í hæsta lagi 20 manns í einu en mjög snyrtileg og fólkið
sem sá um morgunverðinn var afar fljótt að bregðast við, hreinsa borð og sjá þannig um að
alltaf gætu öll sæti verið nýtt.  
Það fór rúmur hálftími í tölvupóst og fleira áður en ég rölti af stað á hótelið þar sem Ari og 
Guðmundur voru.  Við fórum af stað þaðan niður í Tube á Marble Arch stöðinni kl. 9.05 og 
vorum komnir á Heathrow kl. 10. 25 og fargjaldið var 6 pund á mann. Leiðin lá frá Marble 
Arch með Central lestinni á Holborn á Oxford Street, þar skiptum við í Piccadilly lest sem 
var merkt með endastöð Heathrow terminals 4 and 1,2,3.   

Á Heathrow var það mjög áberandi að nánast öll traffík er farin úr Terminal 1.  Öll flug frá 
kl. 12 og til miðnættis náðu ekki að fylla einn skjá á töflunni.  Líklega eru orðin færri flug 
núna frá Terminal 1 en frá Keflavík á dag.  Það á sem sagt að tæma Terminal 1 og líklega 
endurbyggja eða nota hann undir eitthvað annað.

Þotan Hekla með norðurljósum utaná fór frá rampinum nákvæmlega á áætlun kl. 13 en 
það tók nærri 20 mínútur að komast í loftið.  Flugið til Íslands var þægilegt og við lentum kl.
16.00 í Keflavík.

Smá fríhöfn og svo flugrúta á BSÍ.  Við áttum ekki flug fyrr en 19.30, þorðum ekki að panta 
flug fyrr ef það skyldu verða tafir á fluginu til Íslands.  Fyrstu svör voru að við þyrftum að 
greiða talsvert til að flýta fluginu en svo kom þessi elskulega stúlka og bauð okkur að fara 
með fluginu 18.45 án þess að greiða breytingagjald.

Flugið norður var þægilegt, lentum um kl. 19.30 og Ari ók okkur Guðmundi heim.
Hrafnhildur átti flug til Íslands um kvöldið og koma norður að morgni mánudags.

Góðri ferð lokið og eftir að vinna úr henni og vinna upp það sem féll niður á meðan við 
vorum í burtu.
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Paddington Basin rétt austan við
Paddington lestarstöðina.
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